
DODATEK Č. 2 ZŘIZOVACÍ LISTINY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
 
 
 

Centrum zdravotních a sociálních služeb Březiněves,  
příspěvková organizace 

 
 

I. 
Zastupitelstvo Městské části Praha – Březiněves (dále jen „MČB“) usnesením č. 1.40/17, ze 
dne 11.12.2017 schválilo ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o 
hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zřízení shora uvedené příspěvkové 
organizace formou Zřizovací listiny, a MČB se tak stala jejím zřizovatelem. 
 
Zastupitelstvo MČB dále usnesením č. 4.5/19, ze dne 9.1.2019 schválilo Dodatek č. 1 Zřizovací 
listiny, kterým bylo změněno sídlo této organizace. 
 
 

II. 
Zastupitelstvo MČB podle ustanovení § 89 odst. 1 písm. j) zákona č. 131/2000 Sb., vydává a 
schvaluje podle usnesení č. 8.37/21, ze dne 4.8.2021 tento dodatek č. 2 Zřizovací listiny: 
 
 
1) Původní čl. II – Název organizace se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním: 
 

„Centrum zdravotních a sociálních služeb Březiněves, příspěvková organizace 
 (dále jen „organizace")“ 

2) Do původního znění čl. IV – Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, odst. 
1. Hlavní účel příspěvkové organizace, se vkládá nový nečíslovaný druhý odstavec tohoto 
znění: 

„Zároveň je zřizováno nestátní zdravotnické zařízení, jehož účelem je poskytování 
ambulantní a terénní péče v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, 
v platném znění a zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických 
zařízeních, v platném znění.“ 

  

 
3) Do původního znění čl. IV – Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, odst. 
2. Předmět hlavní činnosti, se vkládají nové odstavce tohoto znění: 

„2.6 Předmětem činnosti v oblasti zdravotnictví je:  

a) poskytovat a dále rozvíjet zdravotní péči a služby v souladu se stávajícími dostupnými 

poznatky lékařské vědy za podmínek stanovených zvláštními předpisy včetně 

poskytování nadstandardních služeb a pronájmu movitých věcí při poskytování 

nadstandardních ubytovacích služeb při poskytování ústavní zdravotní péče, 

b) doškolovat nebo proškolovat vlastní nebo cizí zdravotnický personál včetně 

pomocného zdravotnického personálu, 

c) vést, pořizovat a evidovat zdravotní dokumentaci v listinné i elektronické podobě, 

archivovat dokumenty, při respektování ochrany osobních údajů, provádět a 

zajišťovat s tím související služby či úkony, 

d) zabezpečovat dopravu personálu vlastními dopravními prostředky v souvislosti 

s poskytováním zdravotní péče nadstandardní, 



e) pronájem nemovitého majetku za účelem zřízení ambulancí a/nebo pracovišť.  

 

2.7 Zdravotní péče je poskytována zejména: 

a) Diagnostická 

b) Léčebná  

c) Preventivní 

d) Ošetřovatelská 

e) Léčebně rehabilitační  

f) Paliativní 

g) Dentální 

 

Zdravotní péče je poskytována v rámci odborností 925 (domácí zdravotní péče), 902 

(rehabilitace), 913 (všeobecná sestra v soc. službách), 926 (mobilní specializovaná paliativní 

péče) a dále 001 (praktické lékařství pro dospělé), 002 (praktické lékařství pro děti a dorost), 

014 (praktické zubní lékařství).“ 

 
III. 

Ostatní ustanovení Zřizovací listiny, včetně jejího Dodatku č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 
 
Tento Dodatek č. 2 Zřizovací listiny je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení obdrží zřizovatel a 
jedno Městský soud v Praze. 
 
Příloha: 
 
- usnesení zastupitelstva MČB č. 8.37/21, ze dne 4.8.2021. 
 

V Praze dne 4.8.2021 

 

 

 

 

 

 


